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Benamning : S todanordning

UPPFINNINGENS BAKGRUND OCR TIDIGARE KAND TEKNIK

10

Foreliggande uppfinning avser en stodanordning for en kring

en rotationsaxel roterbar spindel som uppbar en centrifugro-

tor hos en centrifugalseparator och som ar roterbart anord-

nad i ett stativorgan med hjalp av ett lagerorgan, vairvid

15 stodanordningen innefattar atminstone tre stodorgan som ar

inrattade att upptaga relativa rorelser mellan centrifugro-

torn och stat ivorganet och som vart och ett ar anordnat mel-

lan lagerorganet och stat ivorganet och har en langsgaende

axel som stracker sig utat med avseende pa rotat ionsaxeln,

2 0 vairvid varje stodorgan innefattar ett skruvf j aderelement

,

med en trad som stracker sig i en vasentligen skruvlin j efor-

mig bana pa sa satt att det bildas ett mellanrum mellan in-

tilliggande varv av traden.

25 Konventionella spindelstodanordningar for centrifugalsepara-

torer ar huvudsakligen av tva slag, namligen stodanord-

ningar, i vilka skruvfjadrar trycker pa svangningsdampande

frikt ionsbuf f ertar , och stodanordningar vilka ar uppbyggda

av fjadrande och genom inre frikt ion dampande gummielement

.

30

Sadana kanda stodanordningar innehaller manga detaljer, vil-

ket gor dem komplicerade och dyra . Saval friktionsbuf fer-

tarnas som gummielement ens dampningsegenskaper ar svarkalky-

lerade. Pa de genom friktion dampande friktionsytorna bildas

3 5 belaggningar (koks) som forandrar dampningsegenskaperna och

medfor en stor skarningsrisk . 1 frikt ionsbuffertarna bildas



2

sli tagepartiklar som minskar livslangden hos stodanord-

ningen. Varniebort ledningen ar dalig i dessa kanda stodanord-

ningar, eftersom gummi har en lag varmeledningsformaga och

f rikt ionsbuf fertarnas friknionsytor forsamrar varmebort: led-

5 ningen.

WO 89/10794 visar ett exempel pa en sadan kand stodanordning

for en centrifugalseparator med en centrifugrotor som ar ro-

terbar i ett stativorgan medelst ett lagerorgan. Stodanord-

IC ningen innefattar ett antal stodorgan som stracker sig ra-

diellt utait fxAii layerorganec och som vart ocin ett inneslu-

ter ett skruvf j aderelement . Dessa stodorgan ar saledes in-

rattade att medge relativa radiella rorelser mellan centri-

fugrotorn och stativorganet genom att de kan komprimeras i

15 ett respektive utrymme hos stativorganet. Skruvf j aderelemen-

ten verkar darvid pa en i utrymmet rorlig kolv som ligger an

mot yttervaggen hos ett lagerhus . Med hjalp av skruvf jader-

elementens f j aderkonstant erhalls en viss styvhet hos den

kanda stodanordningen, vilken tillsammans med ovrig fjad-

20 ring, t.ex. i rotoraxeln, bestammer det kritiska varvtalet

hos cent rifugrotorn . I centrifugalseparatorer maste skruv-

fjadrar av detta slag dimensioneras for de ofta mycket hoga

pakanningar och utmat tningsrisker de utsatts for. Dampningen

av de radiella rorelserna sker med hjalp av den friktion som

25 uppkcmmer mellan kolven och dess kontaktytor, framforallt

lagerhusets yttervagg. Den friktion som uppstar medfor

forutom att de relativa rorelserna dampas ocksa att det ut-

vecklas varme . En sadan varmeutveckling ar icke onskvard och

leder till att lagret tvingas arbeta vid en relativt hog

30 temperatur, vilket reducerar lagrets livslangd. Ett annat

problem ar att arrangemanget med rorliga kolvar erfordrar

relativt mycket plats. SAdan plats kan vara svar att astad-

komma for s todanordningen i en centrifugalseparator , i syn-

nerhet utanfor det sa kallade halslagret . Dessa kanda stod-

3 5 anordningar har dessutom en mycket komplicerad uppbyggnad,

vilket naturligtvis gor t illverkningen och sammansat tningen



arbetskravande och dyr och dessutom ar det svart att leda

bort varme fran lagerorganet

.

SAiMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN

Andamalet med foreliggande uppfirming ar att astadkomma en

stodanordning, vilken konstruktivt ar enklare an de hittills
kanda och med vilken de ovan namnda problemen kan undanro-

j as

.

Detta andamal uppnas med den inledningsvis angivna stodan-

ordningen som kannetecknas av att varje stodorgan innefattar
ett gummimaterial som stracker sig i atminstone namnda mel-

lanrum. Med ett sadant stodorgan kan onskad styvhet erhallas
genom dimensionering av skruvf j aderelementet i kombination
med utformning och val av hardhet hos gummimaterialet

.

Eftersom styvheten bestammer cent rifugrotoms kritiska
varvtal kan man genom denna utformning av stodanordningen
erhalla onskat kritiskt varvtal. Lamplig storlek pa damp-

ningen av de relativa rorelserna kan erhallas med en dimen-
sionering av gummimaterialet mellan skruvf j aderelementet

s

tradvarv, dvs gummimaterialet ar enligt uppfinningen anord-

nat pa ett sadant satt att det har en dampande verkan pa

namnda relativa rorelser. Det inkompress ibla gummimaterialet
kommer darvid att utsattas for omvaxlande kompression, ex-

pansion och daremellan inhomogena belastningar till foljd av

skjuvning eller bojning av skruvf j aderelementet och gummi-

materialet. Genom att pa detta satt anordna ett gummimate-
rial i skruvfjaderelementets mellanrum kan en hog styvhet

erhallas med mindre skruvfjadrar utan risk for overbelast-

ning och/eller utmattning. Den inre friktionen, som verkar

dampande pa svangningsrorelserna, alstrar varme som fordelas

jamnt och leds bort bl.a. av skruvf j aderelementet . Jamfort

med tidigare kanda likvardiga stodanordningar ar en stodan-

ordning som ar utformad pa detta satt platsbesparande

,



10

15

20

I enixghec T.ed uppf.nnxngen kan er. onsKad dan.pn.na erha^ las
genom ate gummimaterial anordnas enbart: i mellanr-ummet med-
ian tradvarven. Enl.gt en utfor.ngsfor™ av uppfxnningen ar
emellertxd traden atmxnstone delvis xnbaddad i gun.mx.aterxa

-

let. Pa sa vxs kan den dampande effekten hos gummimateriale-
okas och enlxgt en annan utforingsform kan den damparde
effekten forstarkas ytterlxgare genom att traden ar x allt
vasentlxgt inbaddad i gummimaterialet

.

I enlxghet med en ytterlxgare utforxngsform av uppfinningen
ar traden tillverkad av ett fi^n<^^^^^^<-^i= ijrt vdxvxu rjaaerma-
terialet ar fast forbundet med gummimaterialet. Pa sa vxs
tvxngas gummxmaterxalet folja skruvf j aderelementets rorel-
ser, dvs gummimaterxalets dampning verkar standxgt . Darvid
kan med fordel f j adermaterialet vara fast forbundet med gum-
mxmaterialet genom vulkanxsering

.

I enlighet med en ytterligare utforingsform av uppfinnxngen
ar medel inrattade att mojliggora skruvf j aderelementens for-
spanning i respektive langsgaende axels riktning. Vidare kan
varje stodorgan vara anordnat i ett utrymme som begransas av
ett stopporgan, varvid stopporganet kan vara positionerbart
i olika positioner langs den langsgaende axeln i syfte att

- variercar for spannxngsgraa hos skruvf j aderelemen-
_:pr.a

:et .

KCRT BESKRIVNING AV RITNINGARNA

Forelxggande uppfinning skall nu forklaras med hjalp av
3 0 olika sasom exempel beskrivna utforingsformer och med han-

visning txll de bifogade ritningarna, pa vilka
Fig 1 visar schematiskt en sxdovy av delar av en centri-

fugalseparator med en s todanordning enligt uppfin-
ningen .

^5 Fxg 2 visar ett radiellt snitt genom stodanordningen en-
ligt en fcrsta utforingsform av uppfinnxngen.



Fig 3 visar ett radiellt snitt genom stodanordningen en-

ligt en andra ut foringsform av uppf inningen

.

Fig 4-10 visar snittvyer av olika varianter av stodorgan
hos stodanordningen enligt uppf inningen

.

DETALJER7U0 BESKRIVNING AV OLIKA UTFORINGSFORMER

I Fig 1 visas schematiskt delar av en centrifugalseparator
med en vertikal spindel 1, som ar lagrad i ett nedre lager 2

och ett ovre lager 3. Det nedre lagret 2 ar inrattat att
uppta pa spindeln 1 verkande vasentligen axiella krafter och
det ovre lager 3 ar inrattat att uppta p^ spindeln 1

verkande vasentligen radiella krafter. Spindeln 1 uppbar pa
sin ovre ande ovanfor det ovre lagret 3 en centrifugrot or 4

.

Spindeln 1 och cent r i fugrotorn 4 ar roterbara kring en rota-
tionsaxel x och drivs i det visade exemplet via en snack-
vaxel 5 men kan naturligtvis aven vara remdrivna

,

I det visade exemplet stods det ovre lagret 3 med hjalp av
en stodanordning 6 som ar fast forbunden med ett vasentligen
stationart stativorgan 7 och som innefattar sex stycken om-

kring spindeln 1 jamnt fordelade stodorgan 8, se aven Fig 2,

vilka motverkar men medger begransade relativa rorelser
mellan spindeln 1 och stat ivorganet 7. I synnerhet skall
stodanordningen 6 vara inrattad att medge en begransad pen-
delrorelse av spindeln 1, och med denna forbundna detaljer
sasom centrifugrotorn 4, och det ovre lagret 3 i forhallande
till stativorganet 7. Stodanordningen 6 kan innefatna fler
eller farre an sex stodorgan 8.

Vart och ett av stodorganen 8 har en langsgaende axel s som
stracker sig vasentligen radiellt med avseende pa rotations-
axeln x. Varje stodorgan 8 ar, sasom framgar av Fig 2 och 3,

anordnat i ett utrymme 9 hos stodanordningen 6, vilket har
formen av ett vasentligen cirkularcylindriskt hal som
stracker sig i vasentligen samma radiella riktning som den



langsgaende axeln s med avseende pa rot at lonsaxeln x. Var j e

stodorgan 8 innefattar vidare ett skruvf j aderelement 10 som
bildas av en trad som stracker sig i en vasentligen skruv-
linjefor:nig bana pa sa satt art traden bildar en rotations-
krcpp med en rot at ionsaxel som sam.manfaller med den langs-
gaende axeln s. Vidare bildar traden ett mellani-am 11 mellan
mtrlliggande varv av traden, se Fig 4-10. Traden ar till-
verkad av ett elastisk, fjadrande material, foret radesvis
f j aderstal

.

I enlighct m.ed uppf iiuiluyen innefattar varje stodorgan 8 ett
gummimaterial 12 som stracker sig i atminstone namnda mel-
lanrum 11. I Fig 4-10 visas narmare hur gummimateriale t 12
kan vara anordnat i forhallande till sknivf j aderelementet
10 .

I det 1 Fig G visade utforandet ar gum.mimaterialet 12 va-
sentligen endast anordnat i mellanrummen 11 mellan mtillig-
gande varv hos skruvfj aderelementet s 10 trad, d.v.s. gummi-
materialet bildar en rorfonrtig kropp med en vaggtjocklek som
1 allt vasentligt bar samma tjocklek som traden. I utforan-
dena enligt Fig 5 och 8 ar traden atminstone delvis inbaddad
1 gummimaterialet 12. 1 Fig 5 stracker sig gummimateriale

t

12 fram till en yttre begransningsyta hos den av skruvfj a-
derelementet 10 bildade rotat lonskroppen och i Fig 8

stracker sig gummimaterialet 12 fram till en inre begrans-
ningsyta hos den av skruvfj aderelementet 10 bildade rota-
t ionskroppen

. 1 de utforanden som visas i Fig 4 och 7 ar
skruvfj aderelementet s 10 trad fullstandigt inbaddad i gum.mi

-

materialet 12 .

1 utforandena enligt Fig 4 och 7 bildar gummimaterialet 12

saledes en vasentligen hel, massiv kropp, vilken bar en va-
sentligen cirkularcylindrisk form och i vilken skruvfj ader-
elementet 10 ar belt inbakat eller inneslutet . I utforandena
enligt Fig 6-8 bildar gummimaterialet en motsvarande kropp



med ett vasentligen cirkularcylindriskt hal 13 som stracker
sig igenom kroppen i den langsgaende axelns s riktning.

I utforandena enligt Fig 9 och 10 bildar gummimaterialet 12

5 ocksa en hel
, massiv kropp som har en vasentligen cirkular-

cylindrisk form och som ar forsedd med en cirkular urtagning
14 i den ena andytan respektive med en cirkular urtagning 14
i vardera andytan

.

10 1 alia utforanden enligt Fig 4 - 10 ar det fjadrande mate-
rialet hos traden ar fast forbundet med gummimaterialet 12,
foretradesvis genom en vulkaniseringsprocess

.

Sasom framgar av Fig 2 ar varje stodorgan 8 inneslutet i ett
15 av de ovan namnda utrymmena 9 med hjalp av ett stopporgan i

form av ett skruvorgan 15 som ar skruvat i en gangning hos
utrymmet 9. Stodorganet 8 ligger med sin radiellt yttre ande
an mot skruvorganet 15 och med sin radiellt inre ande an mot
ett lagerhus 16 som uppbar det ovre lagret 3, och narmare

20 bestamt ar stodorganets 8 radiellt inre ande anordnad i en
urtagning 17 hos lagerhuset 16. Med hjalp av skruvorganet 15
ar det mojligt att forspanna stodorganets 8 skruvf j aderele

-

ment 10 med en onskad forsparmingsgrad i den langsgaende
axelns s riktning.

25

30

I den utforingsform som visas i Fig 3 ar den radiellt inre
anden hos varje stodorgan 8 anordnad i ett kolvorgan 18 som
ar forskjutbart i urtagningen 9 i den langsgaende axelns s

riktning. Kolvorganet 18 har en frontyta 19 som ar inrattad
att ligga an mot ett perifert ytavsnitt 20 hos lagerhuset
16. Vid de ovan namnda relativa rorelserna kommer frontytan
19; att glida pa det motstaende ytavsnittet 20, varvid den
friktion som uppstar medverkar till en ytterligare dampning
av de relativa rorelserna.

35



Det skall noteras att, sasom framgar av Fig 2 och 3, ar
skruvfjaderelementets 10 bada andvar-/ atminstone delvis i

varmeoverforande metallisk koncakt med lagerhuset 16 respek-
tive stodcrganets 8 stopporgan 15, vilket underlattar bort-

5 forandet av varme fran stodorganet 8

.

Foreliggande uppfinning ar inte begransad till de visade ut-
foringsformerna utan kan varieras och modifieras inom ramen
for de ef terfoljande patentkraven

.

10

15

20

30

I ds i fz.^^^B^.j.oL vii^ctue exemplen ar mellanrummen mellan
samtliga skruvf j adrars tradvarv helt fyllda med
gummimaterial

.
For att erhalla en onskad styvhet och en

onskad dampningskaraktaristik kan dock inom ramen for den
foreliggande uppfinningen endast mellanrummen mellan en del
av skruvf: aderns tradvarv och/eller mellanrummen endast
delvis vara fyllda med gummimaterial.

Det skall noteras att aven om skruvf j aderelementen 10 ar vi-
sade i form av cirkularcylindriska skruvfjadrar ar det mo j

-

ligt inom ramen for uppfinningen att utforma dessa sasom ko-
niska skruvfjadrar. De kan ocksa ha en tvarsnittsform som
awiker fran en cirkular form.

I de visade utforingsformerna stracker sig den langsgaende
axeln s hos alia stodorganen 8 i ett gemensamt radialplan.
Det ar emellertid aven mojligt att anordna stodorganen 8 sa
att axlarna s stracker sig i olika plan, exempelvis i tva
parallella radialplan pa sa satt att vartannat stodorgan 8

ar associerat med det ena planet och vartannat med det andra
planet. Pa sa vis kan ytterligare utrymme erhallas sa att
fler stodorgan 8 an de i Fig 2 och 3 visade kan anordnas,
exempelvis 12 stycken.
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Patent.krav

1. Stodanordning for en kring en rotationsaxel (x) roter
bar spindel (1) som uppbar en cencrifugrotor (4) hos en
centrifugalseparator och som ar roterbart anordnad i ett
stativorgan (7) med hjalp av ett lagerorgan (3), varvid
stodanordningen (6) innefattar atminstone tre stodorgan (8)
som ar inrattade att upptaga relativa rorelser mellan cent-
rifugrotorn (4) och stat ivorganet (7) och som vart och ett
ar anordnat mellan lagerorganet (3) och stativorganet (7)
och har en langsgaende axel (s) som stracker sig utat med
avseende pa rotationsaxeln (x) , varvid var j e stodorgan (8)
innefattar ett skruvf j aderelement (10), med en trad som
stracker sig i en vasentligen skruvl in j eformig bana pa sa
satt att det bildas ett mellanrum (11) mellan int il 1 iggande
varv av traden, kannetecKrad att varje stodorgan (8) in-
nefattar ett gummimaterial (12) som stracker sig i atmins-
tone namnda mellanrum (11)

.

2. Stodanordning enligt krav 1, kanneterkn^d ^ .r att gummi

-

materialet (12) ar anordnat pa ett sadant satt att det har
en dampande verkan pa namnda relativa rorelser.

3. Stodanordning enligt nagot av kraven 1 och 2, kanne-
25 tecknad ^v att traden ar atminstone delvis inbaddad i gummi-

materialet (12)

.

4. Stodanordning enligt nagot av kraven 1-3, kanneterk-
^'^^ traden ar i allt vasentligt inbaddad i gummimate-

30 rialet (12)

.

5. Stodanordning enligt nagot av de foregaende kraven,
kannen^cKn a d qv att traden ar tillverkad av ett fjadermate-
rial och att f j adermaterialet ar fast forbundet med gummima-

35 terialet (12) .
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6. Stodanordnmg enligt krav 5, kanne t ecknad av att fja-

dermatier ialet ar fast: forbundet med gummimaterialet (12) ge-

nom v^alkanxsering .

5 7. Stodanordnmg enligt nagor av de foregaende kraven,

kannetecknad av ant: stcdorganens (S) langsgaende axel (s)

stracker sig vasentligen radiellt med avseende pa rotations-

axeln (x)

.

10 3. Stcdanordn:Lng enligt nagot av de foregaende kraven,

kannet ecKnad av medel (15) som ar inrattade att mojliggora

skruvf j aderelementens (10) forspanning i respektive langs-

gaende axels riktning (s)

.

15 9. Stodanordning enligt nagct av de foregaende kraven,

kannetecknad av att varje stodorgan (8) ar anordnac r ett

utrymme i9) som begransas av ett stopporgan (15)

.

20

10. Stodanordning enligt krav 9, kannetecknad av att stopp-

organet (15) ar posit ionerbart i olika positioner langs den

langsgaende axeln (s)

.
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Uppfinningen avser en stodanordning (6) for en kring en ro-
tationsaxel roterbar spindel som uppbar en centrifugrotor
hos en centrifugalseparator och som ar roterbart anordnad i

ett stativorgan medelst ett lagerorgan. Stodanordningen (6)

innefattar atmmstone tre stodorgan (8) som ar inrattade att
upptaga relativa rorelser mellan centrifugrotorn och sca-
tivorganet och som vart och ett ar anordnat mellan lager-
organet och stativorganet och har en langsgaende axel (s)

som stracker sig utat med avseende pa rotationsaxeln . Varje
stodorgan (8) innefattar ett skruvf j aderelement (10) , med en
trad som stracker sig i en vasentligen skruvlinj eformig bana
pa sa satt att det bildas ett mellanrum mellan int illiggande

15 varv av traden. I syfte att astadkomma en dampning av de re-
lativa rorelserna innefattar varje stodorgan (8) ett gummi-
material (12) som stracker sig i atminstone namnda mellan-
rum .

20

;Fig 2)

10

25
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